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Od 2014 roku Instytut Kaszubski realizuje grant Narodowego programu Rozwoju 

Humanistyki Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (umowa nr 

0059/NPRH3/H11/82/2014). Celem podstawowym projektu jest napisanie i wydanie drukiem 

czterech tomów syntezy dziejów Kaszubów na tle historii Pomorza (od czasów nowożytnych 

po współczesność) w oparciu o szeroko zakrojone badania: archiwalne, biblioteczne, 

muzealne, ikonograficzne, prasoznawcze etc. W ten sposób ma powstać wielotomowe 

opracowanie, będące realizacją koncepcji prof. Gerarda Labudy, który jest autorem 

pierwszego tomu Historii Kaszubów (wydanego w 2006 roku), a przede wszystkim autorem 

koncepcji metodologicznej, która będzie podstawą niniejszego projektu. 

Projekt ma charakter wieloletni. W ciągu kolejnego roku realizacji projektu (styczeń – 

grudzień 2017) zadaniem zespołu autorskiego, w składzie prof. J. Borzyszkowski, prof. Z. 

Szultka oraz prof. C. Obracht-Prondzyński, było, w oparciu o zgromadzony materiał 

źródłowy oraz analizę literatury, pisanie kolejnych tomów Historii Kaszubów. Proces pisania 

trwa, jednak w listopadzie 2017 roku zawarty został aneks do umowy, który wydłużył okres 

realizacji projektu do 60 miesięcy. W związku z powyższym czas na napisanie został także 

przesunięty na dzień 31 sierpnia 2018 r. Z tego też tytułu wszystkie środki przeznaczone na 

rok 2017 zostały zwrócone do Ministerstwa, a cały harmonogram realizacji projektu oraz 

płatności uległ zmianie. 

Niezależnie od pisania kolejnych tomów w ramach projektu realizowane były inne 

prace badawcze i edytorskie. Ukazało się kilka artykułów, które stanowią efekt 

zaangażowania młodych badaczy w realizację projektu: 

- dr Magdalena Lemańczyk: Społeczna recepcja wprowadzania i realizowania praw 

językowych Kaszubów w województwie pomorskim, „Acta Cassubiana”, t. 19, 2017, s. 331-

347 

- dr Michał Hinc: Przemiany społeczno-ekonomiczne w rolnictwie i na wsi kaszubskiej 

w latach 1945-1956. (Zarys problematyki), „Acta Cassubiana”, t. 19, 2017, s. 287-330  

- dr Krzysztof Korda: Obraz Kaszub i Kaszubów w XIX i na początku XX wieku na 

przykładzie „Gazety Toruńskiej”, „Acta Cassubiana”, t. 19, 2017, s. 236-255  

- mgr Radosław Pawlik: Duchowni kapituły kamieńskiej ze wschodniej części Księstwa 

Pomorskiego wobec reformacji, „Acta Cassubiana”, t. 19, 2017, s. 168-193  



- mgr Leszek Molendowski: Działalność zakonów męskich na Kaszubach w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego, „Acta Cassubiana”, t. 19, 2017, s. 256-286 

Ponadto ukazały się dwa artykuły, podejmujące kwestię aktualności koncepcji 

metodologicznej historii Kaszubów autorstwa Gerarda Labudy oraz jego wkład w jej 

powstanie: 

C. Obracht-Prondzyński, Gerard Labuda jako historyk Kaszub. Inspiracje, „Acta 

Cassubiana”, t. 19, 2017, s. 93-105 

C. Obracht-Prondzyński, Historia Kaszubów po 1945 r. – refleksje metodologiczne, 

„Acta Cassubiana”, t. 19, 2017, s. 348-364 

 

 

 


